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§ 67 Dnr FSN 1809199- 

Godkännande av föredragningslistan samt beslut om offentliga 
ärenden 

Beslut 

Förskolenämndens beredningsutskott godkänner föredragningslistan.  
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§ 68 Dnr FSN 2019/00002-2.4.3 

Deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda i 
förskolenämnden 2019 

Beslut 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare får delta vid: 

- Planeringsdagar för de pedagogiska nämnderna, 16-17 september 2019 
(lunch till lunch). 

- Utbildning En kommun fri från våld, 22 maj 2019, 16:00-20:00. 

Eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut.  

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande delegationsordning för förskolenämnden ska berednings-
utskottet fatta beslut om deltagande i kurser, konferenser och resor för 
nämndens förtroendevalda. 

- Planeringsdagar för de pedagogiska nämnderna, 16-17 september 2019 
(lunch till lunch). 

- Utbildning En kommun fri från våld, 22 maj 2019, 16:00-20:00. 

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar att förskolenämndens ledamöter och ersättare 
får delta vid: 

- Planeringsdagar för de pedagogiska nämnderna, 16-17 september 2019 
(lunch till lunch). 

- Utbildning En kommun fri från våld, 22 maj 2019, 16:00-20:00. 

samt att eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut.  
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§ 69 Dnr FSN 1816350- 

Information om arbetet kring kraftsamling för skola 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett informationsärende.  
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§ 70 Dnr FSN 2019/00004-6.0.1 

Information om Kreativt återanvändningscenter 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett informationsärende.  
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§ 71 Dnr FSN 2019/00076-1.3.6 

Förutsättningar för att bedriva kommunal förskola inom 
International Baccalaureate (IB) 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett informationsärende.  

Ärendebeskrivning 

Förskolenämnden har vid sammanträdet den 22 februari 2019 beslutat att ge 
barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
att starta en internationell förskola med International Baccalaureate-
inriktning (IB). Samma uppdrag gavs av grundskolenämnden till 
förvaltningen vid deras sammanträde den 19 februari 2019.  

Då läroplanerna för IB sträcker sig över andra åldersspann än vad läro-
planerna för förskolan respektive grundskolan gör har barn- och utbildnings-
förvaltningen valt att göra en gemensam utredning för båda nämnderna i 
syfte att ge respektive nämnd en helhetsbild av förutsättningarna för att starta 
IB-verksamhet.     
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§ 72 Dnr FSN 2019/00009-3.6.1 

Information om lokaler och investeringar 2019 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet informationsärende.  

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om dagsläget gällande lokal-
behovet och planering av kommande investeringar.  
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§ 73 Dnr FSN 2019/00169-3.6.1 

Investering avseende nybyggnad av förskola i Dingtuna 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet beslutsärende.  
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§ 74 Dnr FSN 2019/00224-3.6.1 

Investering avseende nybyggnation av förskola i Gotö 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet beslutsärende.  
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§ 75 Dnr FSN 2019/00191-6.2.4 

Bidrag för enskild pedagogisk omsorg - Familjedaghemmet i 
Skur och Dur 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet beslutsärende.     

Ärendebeskrivning 

Familjedaghemmet I skur och dur AB driver idag enskild pedagogisk 
omsorg med musik- och uteinriktning i sitt hem i Hökåsen. Huvudman har 
ändrat bolagsform från enskild firma till aktiebolag.  

Barn- och utbildningsförvaltning har bedömt Familjedaghemmet I skur och 
dur ABs förmåga att som huvudman bedriva enskild pedagogisk omsorg och 
anser att huvudmannen uppfyller gällande krav och riktlinjer.         
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§ 76 Dnr FSN 2019/00185-6.2.4 

Bidrag för enskild pedagogisk omsorg - Familjedaghemmet 
Äventyria hos Susanne AB 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet beslutsärende.    

Ärendebeskrivning 

Sökanden arbetar idag som kommunal dagbarnvårdare i sitt hem i Irsta. 
Sökanden har valt att bilda ett aktiebolag och ansökt om att starta enskild 
pedagogisk omsorg. Sökanden kommer att fortsätta arbeta på motsvarande 
sätt som idag med hemmet som utgångspunkt och ett nära samarbete med 
annan pedagogisk omsorg. Sökanden har arbetat som kommunal dagbarn-
vårdare sedan 2015.  

Barn- och utbildningsförvaltning har bedömt Äventyria hos Susanne ABs 
förmåga att som huvudman bedriva enskild pedagogisk omsorg och anser att 
huvudmannen uppfyller gällande krav och riktlinjer för enskild pedagogisk 
omsorg.      
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§ 77 Dnr FSN 2019/00184-6.2.4 

Bidrag för enskild pedagogisk omsorg - Familjedaghemmet 
Äventyria hos Josephine AB 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet beslutsärende.         

Ärendebeskrivning 

Sökanden arbetar idag som kommunal dagbarnvårdare i sitt hem i Irsta. 
Sökanden har valt att bilda ett aktiebolag och ansökt om att starta enskild 
pedagogisk omsorg. Sökanden kommer att fortsätta arbeta på motsvarande 
sätt som idag med hemmet som utgångspunkt och med ett nära samarbete 
med annan pedagogisk omsorg. Sökanden har arbetat som kommunal 
dagbarnvårdare sedan 2011 och innan dess arbetade sökanden som 
barnskötare på en kommunal förskola i många år. 

Barn- och utbildningsförvaltning har bedömt Äventyria hos Josephine ABs 
förmåga att som huvudman bedriva enskild pedagogisk omsorg och anser att 
huvudmannen uppfyller gällande krav och riktlinjer för enskild pedagogisk 
omsorg.      
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§ 78 Dnr FSN 2019/00157-6.2.4 

Bidrag för enskild pedagogisk omsorg - Jossan´s Lär & Lekhus 
AB  

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet beslutsärende.     

Ärendebeskrivning 

Jossan’s Lär och Lekhus AB driver idag Josephins Lär och Lekhus i en lokal 
på Skälby. Bolagsformen har ändrats från enskild firma till aktiebolag. 
Lokalen består av ett hus på 126 kvm plus 34 kvm biyta anpassat enbart för 
pedagogisk omsorg. Josephins Lek och Lärhus har funnits sedan 2008 och 
har idag 13 barn placerade. Det är 3 anställda och huvudman Josephin som 
arbetar i verksamheten.  

Barn- och utbildningsförvaltning har bedömt Jossan’s Lär och Lekhus ABs 
förmåga att som huvudman bedriva enskild pedagogisk omsorg och anser att 
huvudmannen uppfyller gällande krav och riktlinjer.     
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§ 79 Dnr FSN 2019/00223-6.2.4 

Bidrag för enskild pedagogisk omsorg - familjedaghemmet 
Grace Guldkorn 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet beslutsärende.  
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§ 80 Dnr FSN 2018/00448-6.2.4 

Avslag på ansökan om godkännande som huvudman för 
förskoleverksamhet - Adlectio AB 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet beslutsärende.  

Ärendebeskrivning 

Adlectio AB 559142-4592 har lämnat in en ansökan om godkännande av 
fristående förskola. Adlectio AB vill starta en fristående förskola, MIN 
FÖRSKOLA i Vallby för runt 70 barn.   

Barn- och utbildningsförvaltning har bedömt Adlectio AB 559142-4592 
förmåga att som huvudman bedriva förskoleverksamhet och bedömer att 
huvudmannen inte uppfyller gällande krav och riktlinjer.     
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§ 81 Dnr FSN 2019/00173-6.2.4 

Godkännande av ansökan som huvudman för förskole-
verksamhet - International Preschool Kista Två AB 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet beslutsärende.    

Ärendebeskrivning 

International Preschool Kista Två AB 559153-6064 vill ta över en befintlig 
förskola i Haraker som Olympicaskolan AB driver idag. Förskolan Haraker 
bedrivs i ett äldre skolhus på landet på 175 kvadratmeter. Förskolan har tre 
avdelningar med totalt 32 barn. I och med att Olympicaskolan AB finns kvar 
i andra städer behöver International Preschool Kista Två AB ansöka om ett 
nytt tillstånd. International Preschool Kista Två AB kommer tillsammans 
med personalen utveckla inriktningen av förskolan och ta fram ett nytt namn 
på förskolan och aktiebolaget. International Preschool Kista Två är ett 
dotterbolag under Tivoli Förskolor AB. Tivoli Förskolan AB är en fristående 
koncern som idag driver 17 förskolor.  

Barn- och utbildningsförvaltning har bedömt International Preschool Kista 
Två AB 559153-6064 förmåga att som huvudman bedriva 
förskoleverksamhet och bedömer att huvudmannen uppfyller gällande krav 
och riktlinjer.          
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§ 82 Dnr FSN 2019/00119-1.7.1 

Motion från (M) om att utbilda kommunanställda i första hjälpen 
mot psykisk ohälsa 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet beslutsärende.        

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har översänt en motion från (M) om att utbilda 
kommunanställda i första hjälpen mot psykisk ohälsa till bland annat 
förkolenämnden för yttrande. Motionen är undertecknad av Eleonore 
Lundkvist (M). I motionen föreslås: 

 Att utbilda instruktörer inom Västerås stad i första hjälpen mot psykisk 
ohälsa. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 maj 2019.      
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§ 83 Dnr FSN 2019/00162-1.4.2 

Uppföljning av verksamhetsbudget 2019 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet informationsärende.  

Ärendebeskrivning 

Budgeten för verksamhetsekonomin är beslutad av förskolenämnden den 1 
februari 2019. Nämnden har efterfrågat återkommande information om hur 
ekonomin utvecklas.  
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§ 84 Dnr FSN 2018/00216-1.4.1 

Översyn av ersättningsmodeller 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett informationsärende.  

Ärendebeskrivning 

Som en del i årsplaneringen av budgetarbetet för 2019 sker under våren en 
utvärdering av ersättningsmodellerna och behov av eventuella justeringar. 
Synpunkter inhämtas från kommunala utförarna, ekonomer, lednings-
gruppen, politiken, träffar med fristående utförare och Skolinspektionens 
granskningar. 

Tidplanen innefattar överläggning på nämnden i juni och eventuella beslut 
om ändringar i ersättningsmodellerna i augusti.      
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§ 85 Dnr FSN 2017/00074-1.4.2 

Regelbunden uppföljning av platssituationen i förskolan 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett informationsärende.  

Ärendebeskrivning 

Förskolenämnden beslutade den 27 januari 2017, § 8, att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att vid varje nämndsammanträde 
återkomma med uppföljning och redovisning av platssituationen i förskolan.  
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§ 86 Dnr FSN 2019/00006-1.4.2 

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar 
2019 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet informationsärende.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar förskolans verksamhetschef om avvikelser 
avseende viktiga kvalitetsparametrar.  
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§ 87 Dnr FSN 2019/00011-6.0.5 

Rapportering av avvikelser avseende viktiga kvalitetsparametrar 
2019 - fristående verksamheter 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet informationsärende.  

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om avvikelser avseende 
viktiga kvalitetsparametrar rörande fristående verksamheter.  
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§ 88 Dnr FSN 2019/00010-6.2.4 

Information om fristående verksamheter 2019 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet informationsärende.  

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om fristående verksamheter.  
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§ 89 Dnr FSN 2019/00003-1.4.2 

Verksamhetsinformation 2019 - regelbunden redovisning till 
förskolenämnden 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnden som ett slutet informationsärende.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar förskolans verksamhetschef om aktuellt läge i 
verksamheten.  
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§ 90 Dnr FSN 1809215- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Inga övriga frågor.  

 

 


